ATA 02/2017
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se no
auditório dos Pioneiros da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT
com primeira chamada as dezessete horas e trinta minutos, e segunda chamada
as dezoito horas os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio
Verde, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, Câmara Municipal de
Vereadores, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas
do Rio Verde – MT “Previlucas”, Aposentados e Pensionistas, juntamente com
a equipe administrativa do PREVILUCAS, a dar início a Assembleia Geral do
Previlucas para deliberar sobre a prestação de contas dos primeiros seis meses
do ano de dois mil e dezessete e eleição de quatro membros para o Conselho
Curador, sendo dois titulares e dois suplentes e quatro membros para o Conselho
Fiscal, sendo dois titulares e dois suplentes. A mestre de cerimônias Sra.
Carolina Beatriz Matter, deu inícios aos trabalhos dando as boas-vindas a todos
os presentes, realizando um breve relato sobre o histórico do Previlucas desde
sua criação, apresentando sua missão e visão. Logo em seguida passou a palavra
para o Sra. Juliana Tirloni, Presidente do atual Conselho Curador do Previlucas,
a qual agradeceu a presença de todos e expressou a importância da participação
dos servidores na Assembleia, bem como a participação efetiva dos servidores
nos conselhos do Previlucas como representantes de todos os servidores do
município e fiscalizadores das ações desenvolvidas pelo Instituto de
Previdência. Por fim a Presidente do conselho Curador, Sra Juliana, declarou
aberta a Assembleia Geral do Previlucas com apresentação da prestação de
contas referente ao primeiro semestre do exercício de dois mil e dezessete.
Posteriormente a Sra. Andressa Luciana Frizzo, Diretora Executiva do
Previlucas durante o período de 2013 a 2016 e atual membro do Conselho
Curador agradeceu a presença de todos os servidores, relatou a importância da
participação efetiva dos conselheiros para garantir um Instituto sustentável e por
fim entregou aos conselheiros Gestão 2015-2017 (dois mil e quinze a dois mil e
dezessete) o certificado de participação nos Conselhos Curador e Fiscal,
agradecendo a efetiva participação dos mesmos neste período como servidores
representantes dos demais servidores efetivos vinculados ao Instituto de
Previdência e fiscalizadores das ações administrativas do Previlucas. Em
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seguida, foi convidada a Comissão Eleitoral de Eleição dos Membros dos
Conselhos Fiscal e Curador do Previlucas, composta pelos servidores, Sr.
Giovanni Rodrigues, Sra. Edileuza Julia Dourado, Sra. Fernanda Nabarrete
Souza, conforme indicação da Portaria nº 206/2017, a se posicionarem nas
mesas a frente para dar início a Eleição Bianual do Previlucas para Gestão 20172019 (dois mil e dezessete a dois mil e dezenove). Posteriormente foram
convocados todos os candidatos a eleição a se posicionarem a frente e se
apresentarem aos demais servidores. Neste momento foi entregue a eles um
cartaz contendo o número de identificação correspondente ao mesmo número
contido na cédulas de votação entregado na recepção da Assembleia Geral a
todos os eleitores para que assim, pudessem escolher seus candidatos, ficando a
identificação na seguinte ordem: para os candidatos a membro do Conselho
Curador foram entregues, número 01 (um) a servidora Carla Pommer , número
02 (dois) ao servidor Ícaro Osmar Martini Pessoa, número 03 (três) ao servidor
Júlio Darcio Felizardo Franco, número 04 (quatro) a servidora Károle Graziela
Sontag e número 05 (cinco) a servidora Lidiane Mondenez Duarte e para os
candidatos a membro do Conselho Fiscal foi entregue o número 06 (seis) ao
servidor Arthur Yoshio Gemelli, número 07 (sete) ao servidor Eldemar Elton
Rader, número 08 (oito) ao servidor José Paulo Ribeiro de Lima Júnior, número
09 (nove) a servidora Liliane Barcelos Martins, número 10 (dez) a servidora
Silvia Fabiane Krause e número 11 (onze) ao servidor Vinicius Jose dos Santos.
A mestre de cerimônia comunicou a todos que após a apresentação da prestação
de contas seria divulgado o resultado dos candidatos eleitos, esclarecendo que os
candidatos que estavam ausentes não poderiam ser votados. Dando continuidade
à Assembleia, foi realizada pela Assessora Contábil do Previlucas Sra. Lurdes
Eliane H. Bosa a prestação de contas referente ao primeiro semestre do ano de
dois mil e dezessete. Após as explanações de prestação de contas e concluída a
apuração dos votos pela comissão eleitoral foi apresentado o resultado da
Votação: para membro do Conselho Curador foram contabilizados 01(um) voto
nulo e com 34 (trinta e quatro) votos 1º titular o servidor Julio Darcio Felizardo
Franco, com 23 (vinte e três) votos 2º titular o servidor Ícaro Osmar Martini
Pessoa, com 18 (dezoito) votos 1º suplente a servidora Károle Graziela Sontag,
com 10 (dez) votos 2º suplente a servidora Lidiane Mondenez Duarte, para o
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Conselho Fiscal, com 25 (vinte e cinco) votos 1º titular a servidora Liliane
Barcelos Martins, com 23 (vinte e três) votos 2º titular o servidor Vinicius Jose
dos Santos, com 21 (vinte e um) votos 1º suplente o servidor Arthur Yoshio
Gemelli e com 12 (doze) votos 2º suplente o servidor Jose Paulo Ribeiro de
Lima Junior, 01(um ) voto nulo . A mestre de cerimonial informou que a posse
dos membros eleitos em Assembleia Geral e os membros indicados pelo Poder
Executivo, Poder Legislativo e SAAE ocorrerá no dia 31 de agosto de 2017 no
Paço Municipal, sito Avenida da América do Sul, 2.500 S – Bairro Parque dos
Buritis – Sala de reuniões Tucunaré. A Diretora Interina do PREVILUCAS Sra.
Celi Maria Golombiewski, encerrou a assembleia agradecendo a presença de
todos, eu Thais Nunes de Azevedo Fazolo digitei a presente ata, qual consta em
anexo a minha assinatura e todos os presentes.
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